
 

 

 אב תש"פ ו"כ     
 2020אוגוסט  16     

 לשנת הלימודים הבאה מתווה הלימודים –שנה"ל תשפ"א הנדון: 

 תלמידים ותלמידות יקרים,
 

 ,חות, ולכל הפכקודמתהתעמוד זו אף . ערכות לקראת שנת הלימודים הבאהימכתבנו זה מוצא אתכם בשלב הה

 פת הקורונה., בצל מגהראשון שלה סמסטרה

  ערכותכם לקראתה.יבתקווה שהדבר יקל על ה ,אנו מבקשים לעדכן אתכם באשר למתווה הלימודים בשנה הבאה

 והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים ,מקוונתלמידה תהיה  ,הלמידה בשנה הבאה, ולכל הפחות בסמסטר א'

 .ZOOM-מערכת הבאמצעות 

באלו קיימת  .התנסות מעשיתעורי ישמעבדות ו –מסגרות לימוד המחייבות לימודים מעשיים בקמפוס למעט  ,זאת

מסר לתלמידים בידי אלו יילימודים מידע אודות מסגרות חובת נוכחות בשיעורים המתקיימים בקמפוס )כאמור 

 (. חוגי הלימוד הרלבנטיים

רצון הקלות ולשביעות מעט ללא תכ ,דים הקודמת קיימנו הוראה מקוונתשל שנת הלימו גם במהלך הסמסטר השני

כמו גם להגיע  ,לתלמידיםלימוד החומרי להנגיש את פשר לנו הוראה המקוונת אהמעבר לתלמידים. של ציבור ה

, טכנולוגית לקדםחייב אותנו זה של מעבר להוראה מקוונת מהלך הלים חדשים מעבר לקהילת הקמפוס. לק

  שלנו.הלמידה תשתיות את את מערכי ההוראה וופדגוגית, 

יש בה להקשות על התלמידים  .מעטיםלא  עם זאת, ברור לנו כי להוראה מקוונת גם חסרונות אקדמיים ופדגוגיים

הכרוכה בשהות  ,האישית והלימודית החוויהן התלמידים את מ שוללתלעקוב אחר השיעורים, ובנוסף, היא 

 ובלמידה בכתה בקמפוס.

לרוב חוקר מוביל בין התלמיד לבין המורה, הוראה באוניברסיטה, היא האינטראקציה ה של אחרי הכל, תמצית

 ,, תובנות וניסיוןידע זובאמצעות אינטראקציה לרכוש של התלמיד היכולת וממילא,  ;בתחומומעמד וניסיון  רעתי

 .ZOOM-המועבר בכזה שיעור מוקלט או ל רמעב לחומר הקריאה או גם מעבר

הפגישה עם חברים לספסל  –השהות בקמפוס מצויה הלימודים באוניברסיטה יש לזכור כי במוקד לצד זאת, 

לימוד בספריות, ולבסוף, היכולת ליהנות ממגוון עשיר של שהיה וצד עם מורים ועמיתים, שיחות  הלימודים,

 .אביב אוניברסיטת תלשמציע קמפוס מגוון כמו זה של תרבות וחברה פעילויות 

את סיטה, את האפשרות ללמוד שזו להם שנת הלימודים הראשונה באוניבר, שנה א'לתלמידי  נציעמשום כך, אנו 

                 במקביל גם  וויועבר ים יצולמוהשיעורכאמור לעיל, ) ,ולו גם באופן חלקי בכתות הלימוד,השיעורים שלהם 

 תות גדולות, לעיתים בנות בכוון שמדובר ילהגיע לקמפוס(. מכאו שלא יוכלו תלמידים שיבחרו אותם ל, ZOOM-ב

 

 

 

 



 

 

 

 

או  בשבועיים)פעם לסירוגין  בשיעור להגיע ולנכוחשתוזמנה  ,, יחולקו התלמידים לקבוצותסטודנטיםשל  ותמא

 .(מדי שלושה שבועות

מן  אמצעי-הנות באופן בלתייתלמידים המעוניינים בכך, ללמוד ולאנו מקווים שבאופן זה, יתאפשר לאותם 

אודות אופן העברת  פרטים מדויקים תמסורנה היחידות השונות ובקמפוס. תההיתרונות הגלומים בנוכחות בכ

 חלוקת התלמידים לקבוצות.השיעורים בקמפוס ובדבר 

יועמדו חללים בין אם תלמידי שנה א', אך גם תלמידים המבקשים לשהות בקמפוס,  ,עים לקמפוסלתלמידים המגי

 , או לעבוד עבודה עצמאית.ZOOM-שיעורים המתקיימים ב בהם תוכלו לעקוב אחר

 ,בקמפוס יתקיימו תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ובהתאם לנהלי "התו הסגול"למותר לציין שהלימודים 

 אנו פועלים. ופי-שעל

של ראשי מפגשים  –קוריקולרית לתלמידים -אנו מבקשים לעדכן אתכם כי השנה נפעל כדי ליזום פעילות אקס

הרצאות וכינוסים אקדמיים ועוד. נשמח מאוד להשתתפותכם בפעילות יחידות, יועצים ואנשי סגל עם התלמידים, 

 זו.

בשיעורים ופתיחת מצלמות מסדיר נוכחות ה ,לימודים בזוםאנו פועלים להכנת תקנון ם גם לעדכן שאנו מבקשי

בהם קיימת חובת נוכחות, פתיחת מצלמות בשיעורים מתקדמים וסמינרים, חובת הגשת מטלות, הקלטת שיעורים 

 ועוד. 

בתקווה כי למגיפה  לימוד בו, עצם השהות וההחוויה הכרוכה במ הנותילבוא לקמפוס וללעודד אתכם אנו מבקשים 

 תות.בכ הסדיריםלימודים ה בהקדם את נוכל לחדשוכי יימצא חיסון 

אנו מבקשים לשוב ולאחל לכם שנת לימודים מוצלחת, פורייה ומהנה, ובעיקר לאחל לכם ולבני משפחותיכם 

 בריאות טובה.

 
 בברכה,

 
 
 

 פרופ' אייל זיסר            פרופ' ירון עוז
 סגן רקטור                רקטור     

 
 

 עותקים:
 נשיא האוניברסיטהלשכת 

 לשכת רקטור האוניברסיטה
 לשכת מנכ"ל האוניברסיטה

 דקאני הפקולטות
 שרון פלדמן, המזכירה האקדמית

 ראשי מנהל הפקולטות
 יניב אברמסון, סגן המזכירה האקדמית

  ס' ראשי מנהל הפקולטות לענייני תלמידים והוראה


